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 Wizyta w Rejonie Lityńskim  

W dniach 3—6 października br., korzystając  

z zaproszenie Mera Litynia, Anatola Byczha, przebywała 

na Ukrainie delegacja samorządów gminnych  

Wolsztyna i Siedlca, na czele z Burmistrzem Andrzejem 

Rogozinskim i Wójtem Adamem Cukierem.  

Poza wymienionymi w składzie delegacji znaleźli się 

radni i prywatni przedsiębiorcy. Lityn, który od  4 lat jest 

miastem partnerskim dla Wolsztyna, stanowi nowy  

element realizowanej przez samorząd współpracy  

międzynarodowej. Władze miasta są żywotnie  

zainteresowane jej stałym pogłębianiem,  

co wielokrotnie podkreślały, zarówno w czasie pobytu 

swych przedstawicieli na ziemi wolsztyńskiej,  

jak i w trakcie tej wizyty. Daje się zauważyć głęboką  

fascynację Litynian, którzy mieli możliwość przebywania 

na naszej ziemi, kulturą, funkcjonowaniem gospodarki, 

turystyki i usług, organizacją samorządu,  

a także modelem demokracji. Zaobserwować można 

rosnące zainteresowanie młodzieży językiem polskim,  

a także dążenie do kontaktów z polskimi rówieśnikami. 

4 października odbyło się robocze spotkanie członków 

delegacji z władzami Rejonu Lityńskiego, na czele  

z Przewodniczącym Administracji Rejonu –  

Wołodymyrem Himiczukiem i Przewodniczącym Rady 

Rejonu Lityńskiego – Wołodymyrem Hromem, na które 

licznie przybyli deputowani Rady Litynia. Na spotkaniu 

członkowie delegacji odpowiadali na liczne pytania  

strony ukraińskiej dotyczące modelu polskiej demokracji 

samorządowej, funkcjonowania oświaty, funduszy  

unijnych, możliwości działalności gospodarczej itp.  

Kolejnym istotnym punktem rozmów w trakcie pobytu 

delegacji wolsztyńsko - siedleckiej była kwestia  

współpracy kulturalnej. Rozważano możliwość przyjazdu 

na zaproszenie władz gminnych zespołów  

folklorystycznych, w które obfituje Rejon Lityński,  

a także wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży. Dyskusja 

dotyczyła też możliwości technicznej pomocy polskiej 

dla Litynia. W trakcie wizyty ukraińscy samorządowcy 

umożliwili zapoznanie się z gospodarką swego Rejonu  

i funkcjonowaniem oświaty. 5 października  

na zaproszenie strony ukraińskiej delegacja wzięła 

udział w zwiedzaniu Kamieńca Podolskiego –  

wyjątkowego śladu polskości na Podolu. W trakcie tej 

wizyty miało miejsce spotkanie z Ordynariuszem  

Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, Arcybiskupem Leonem  

Dubrawskim. W jego trakcie arcybiskup podziękował 

stronie polskiej, a w szczególności mieszkańcom gmin 

Wolsztyn i Siedlec, za pomoc materialną w renowacji 

katolickiego kościoła w Lityniu. 6 października  

członkowie delegacji odwiedzili dużą wieś Żurawne, 

w gminie Lityn, której część nazywana jest „Warszawą”, 

ze względu na znaczną grupę polskich mieszkańców, 

którzy po dziś dzień kultywują polskie tradycje.  

W trakcie wizyty odbyło się również spotkanie z nowym 

Proboszczem Parafii Litynskiej, ks. Bazylim Żyńskim, 

który od września sprawuje w niej obowiązki  

duszpasterskie dla grupy ok. 50 parafian. 

Tekst: Barbara Bajon 

Dni Domont we Francji 
W dniach 29-30 września 2012 r. w Domont we Francji - partnerskim mieście Wolsztyna, obchodzone było tradycyjne święto miasta. Na zaproszenie merostwa udział w nim 

wzięli przedstawiciele Gminy Wolsztyn. Samorząd Miejski reprezentowały Panie: Justyna Mikołajewska - Zastępca Burmistrza Wolsztyna i Wiesława Sobisiak–Zając – Radna 

Rady Miejskiej. Po raz pierwszy w Domont gościła Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta, która uświetniła nie tylko ceremonię otwarcia Dni Domont, ale również krótkimi 

koncertami inaugurowała przedstawienia podczas Międzynarodowego Festynu Cyrkowego, który w tym samym czasie odbywał się w mieście. Wszystkie prezentacje naszej 

orkiestry spotkały się z bardzo gorącym przyjęciem Francuzów. W tych dniach również - w sąsiedztwie namiotu stowarzyszenia przyjaźni polsko-francuskiej działającego  

w Domont, swoje stoisko gastronomiczne zorganizowała Restauracja „Europa”, wzbudzając duże zainteresowanie mieszkańców i licznie przybyłych gości. Dziękujemy  

orkiestrze pod dyrekcją Pana Jarosława Goerlicha oraz Panu Tadeuszowi Karwatka za zaangażowanie i piękne promowanie naszej gminy we Francji. 


